
Dagsorden for generalforsamling 2020, Den Arkæologiske 
Studenterforening Ottar 
  

For en effektiv afvikling af generalforsamlingen, pålægges det den individuelle deltager at 

fatte sig i korthed, ansvaret lægges hos ordstyreren. 

  

Zoom links: 

Time: Sep 11, 2020 02:30 PM Copenhagen 

Join Zoom Meeting 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65669642481 

  

Meeting ID: 656 6964 2481 

  

Join by SIP 

65669642481@109.105.112.236 

65669642481@109.105.112.235 

  

Join by H.323 

109.105.112.236 

109.105.112.235 

Meeting ID: 656 6964 2481 

  

God kutyme til online Generalforsamling: 

- Sluk mikrofon når man ikke taler. 

- Dirigent holder øje med hvem der vil tale. 

  

  

  

  

  

  

  



Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og referent. 

a. Dirigent : Cecilie Stenner Rasmussen 

b. Referent : Ane-Sophie Ankestjerne Bech 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

● Godkendt 

  

3. Valg af stemme- og mandatudvalg. 

● Det er ok at Cecilie Stenner Rasmussen står for det 

 

4. Bestyrelsens beretning fremlægges. 

● Beretning for årets gang, ved Formand Kathrine L. D. Andreasen. 

  

5. Aflægning af revideret regnskab ved kassereren. 

● Ved Kasserer Sanne Laustsen og Erik Jensen. 

- Problemer med at overdrage regnskab fra Erik til Sanne, så tak til Erik. 

- Regnskabet stemmer, det har været et lidt hårdt år. 

- Bus regnskab har ikke helt kunne køre rundt rent pengemæssigt. 

- Fejl på hjemmesiden. 

- Div: 

-  T-shirts og muleposer 

 

○ Arrangement post har lidt store tab, grundet corona. 

■ Fornuftigt regnskab, vi har stadig penge indestående men overvejelser 

op at sætte medlemskab op fra 50,- til 100,-. Kan føres videre til næste 

bestyrrelse. 

○ Erik, vi skal fastligge kontingent senere i dag. #informationfølger 

○ Julefrokost 

o   Alt i alt et meget fornuftigt budget og det går op. 

o   Debat om vi får lov at afholde julefrokost i år. 

 



6. Jobformidlingens beretning om udvalgets virke det forløbne år. 

● Der er blevet delt en lille annonce i museernes nyhedsbrev, og der kommer 

noget kampagne hos Dalf. 

● Ingen opkald til jobformidlingen, den kan en masse men der skal bare lidt 

gang i af den, nu samarbejde med Dalf er oppe igen og kontakt til København 

bliver etableret. 

 

7. Festudvalgets beretning om udvalgets virke det forløbne år. 

● Det er gået godt, alm efterårssemester. 
● Generel tendens er manglende gæster i baren. 
● Corona semestret, kun afholdelse af 2 arrangementer. 
● Arken har løbende i corona-tiden været god til at sælge ud fra ølskuret. 

  
8. Festudvalgets kasserer Sanne Laustsen fremlægger revideret regnskab. 

● Regnskabet stemmer, det viser at Arken er på vej frem af, fra sidste år hvor det 
så lidt hårdt ud. Kassebeholdningen er sat i banken eftersom baren er blevet 
kontantløs. 

● Budgettet over vores bankkonto, for et andet budget ses hos vores leverandør. 
Kigger man på den er der gået næsten 60.000 ind på vores mobile Pay konto. 
Så det er egentlig et budget som står og passer sig selv. Vi har stadig 5000,- 
stående da vi ikke har købt ind, men kun solgt ud. 

● Når vi modtager mobile pay betalinger, betaler vi et lille gebyr. 
● Koda bliver der fra nu af betalt til Koda i samarbejde med Antropologerne. 
● Fremadrettet skal der komme et spil mellem salg og indkøb, da vi har haft 

købt lidt mere end vi har råd til. Intet problem med den leverandør vi har nu. 
Men det skal der styr på, så vi kan forsvare drift og svind uden at det påvirker 
Arken. 

● Ser vi ikke snart indtægter vil kontoen blive tømt af Koda 
  
9. Udvalg + ad hoc udvalgs beretnings om dets virke det forløbne år. 

● Skriv fra Dalf bliver læst op. ”ctrl v, ctrl c” 

10.  Behandling af vedtægter og indkomne forslag. 

  
a. Alle vedtægtsforslag findes i vedhæftede bilag. 

● ”ctrl v, ctrl c” 

● §3 ændring flerstemmigt vedtaget 

● §11 stk b. (med rettet stavefejl) vedtaget 

  



11.  Revidering af konfliktkassen. 

● Den står hos Dalf og der står knap 80.000-90.000,- og den er i København og 

er ikke blevet revideret. Den har stået i mange år. 

● Revidering der bliver undersøgt om der står det på kontoen som skal stå på 

kontoen 

12.  Valg af ny bestyrelse til Den Arkæologiske Studenterforening, OTTAR. 

● Det foreslås at der ved flertal på generalforsamlingen vælges bestyrelse efter 

forelagte vedtægtsændring $9, stk. 10, 10B, 10C, 10D og 10E. 

● Der foreslås 5 min. valgtale til hver kandidat. 

○ Valg af Formand 

■ Opstiller som formand gør: Niels Pilegaard Justesen 

■ Enstemmigt valgt er: Niels Pilegaard Justesen 

○ Valg af næstformand  

■  Opstiller som næstformand gør: Trine Lindorf Jakobsen 

■ Enstemmigt valgt er: Trine Lindorf Jakobsen 

○ Valg af kassér 

■ Opstiller som Kassér gør: Rikke Toft Petersen 

■ Enstemmigt valgt er: Rikke Toft Petersen 

○ Valg af 4 menige medlemmer 

■ Opstiller som menige medlemmer gør: Frederik Friis Lange, 

Kamilla Lomborg, Kristine Paasch Marquardsen, Katrine 

Toftgaard Olesen 

■ Enstemmigt valgt er: Frederik Friis Lange, Kamilla Lomborg, 

kristine Paasch Marquardsen, Katrine Toftgaard Olesen 

○ Valg af suppleanter 

○ Ingen 

13.  Valg af formand, næstformand og kasserer til festudvalget.  

a. Det foreslås at der ved flertal på generalforsamlingen også vælges kritisk 

revisor og revisorsuppleant til festudvalget efter forelagte vedtægtsændring 

$9, stk. 14B. 

b. Der foreslås 5. min valgtale til hver kandidat. 

○ Valg af formænd til 

■ Opstiller som formand gør: Mads Hougaard Nielsen, Kristine 

Paasch Marquardsen,Christian Kirketerp 



■ Enstemmigt valgt er: Mads Hougaard Nielsen, Kristine Paasch 

Marquardsen,Christian Kirketerp 

○ Valg af kassér 

■ Opstiller som kassér gør: Jens Emil Bødstrup Christoffersen 

■ Enstemmigt valgt er: Jens Emil Bødstrup Christoffersen 

  

14.  Valg til jobformidlingen 

● Valg af tovholdere 

○ Enstemmigt valgt er Frederik Friis Lange og Nicolaj Broen Thoring 

  

15.  Valg af medlemmer til ad hoc-udvalg. 

  
a. DALF 

● Vedtaget er Trine og Rikke 

b. Aktuel Orientering 

● Vedtaget er Frederik Friis Lange og Nicolaj Broen Thoring 

c. EksArk 

● Bestyrelsen nedsætter ad hoc-udvalg løbende 

  

16.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant til Den Arkæologiske 

Studenterforening, OTTAR. 

● Vedtaget er Kathrine L. D. Andreasen 

● Nicolaj Broen Thoring som suppleant 
  

17.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant til festudvalget.  

● Vedtaget er Kathrine L. D. Andreasen 
● Nicolaj Broen Thoring som suppleant 

  

18.   Fastlæggelse af helårligt kontingent. 

● Erik: da Ottar blev stiftet var der et kontingent på 150,-, da Ottar blev stiftet 

var det første år gratis, for at få nye med og give følelsen af en fællesforening. 

Året efter blev den sat på 50,-m, men denne er for lav og en buffer er 

nødvendigt. Forslag om prisopsættelse til 100,-. I løbet af div. Arrangementer 

får medlemmet alligevel de 100,- igen. 



● Fastlæggelse af helårligt kontingent til 100,- vedstemt. 

  

19.  Eventuelt. 

● Frederik Friis Lange: Er der behov for vedtægtsændring i forhold til at 

udskyde en generalforsamling skulle en Corona episode ske igen. 

o   Erik Jensen: dette er ikke umuligt i forhold til vedtægterne, derfor bliver en 

vedtægtsændring ikke nødvendigt. 

● Fredagsbar comming soon. 

o   Møde mellem de nye formænd kommer snart, og en bar på 4 timer med 

restriktioner er lovligt, dog skal der planlægges en del. 

● Formand Kathrine L. D. Andreasen takker af. 

  

Håber i får en god generalforsamling 

På vegne af OTTARs bestyrelse 

Kathrine L. D. Andreasen 
 


